
На основу члана 69 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 

36/2009 и 88/2010), Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, издаје следеће: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш, са седиштем у Нишу, у улици 

Мраморска број 10, матични број: 07319649, ПИБ: 100334296, овој Управи поднело је Захтев 

за издавање дозволе за третман неопасног отпада на локацији „Центар за за сортирање 

рециклабилних материјала и за сакупљање посебних токова отпада“, у улици Ивана 

Милутиновића бб, 18000 Ниш, ГО Палилула, на катастарској парцели 1955 КО Ниш-Бубањ, 

број 313-70/2015-09 од 22.04.2015. године. 

 
На предметнј локацији планиран је третман неопасног отпада и то:  

-отпада од стругања и обраде ферометала, индексног броја 12 01 01; 

-папирне и картонске амбалаже, индексног броја 15 01 01; 

-пластичне амбалаже, индексног броја 15 01 02; 

-дрвене амбалаже, индексног броја 15 01 03; 

-металне амбалаже, индексног броја 15 01 04; 

-композитне амбалаже, индексног броја 15 01 05; 

-мешане амбалаже, индексног броја 15 01 06; 

-стаклене амбалаже, индексног броја 15 01 07; 

-текстилне амбалаже, индексног броја 15 01 09; 

-дрвета, индексног броја 17 02 01, дрвета другачијег од оног наведеног у 19 12 06, 

индексног броја 19 12 07 и дрвета другачијег од оног наведеног у 20 01 37, индексног броја 

20 01 38; 

-бакра, бронзе и месинга, индексног броја 17 04 01; 

-алуминијума, индексног броја 17 04 02; 

-олова, индексног броја 17 04 03; 

-гвожђа и челика, индексног броја 17 04 05; 

-метала који садрже гвожђе, индексног броја 19 12 02; 

-обојених метала, индексног броја 19 12 03; 

-пластике, индексног броја 19 12 04 и индексног броја 20 01 39; 

-стакла, индексног броја 19 12 05; 

-текстила, индексног броја 19 12 08 и индексног броја 20 01 11; 

-папира и картона, индексног броја 20 01 01; 

-одеће, индексног броја 20 01 10; 

-метала, индексног броја 20 01 40 и 

-кабастог отпада, индексног броја 20 03 07. 

 

Сва заинтересована лица могу извршити увид у податке и захтев оператера, као и 

доставити мишљења и предлоге, у просторијама Управе за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај, ул. Генерала Транијеа 11а, канцеларија 24, сваког радног дана у 

термину од 08-10 часова, у року од десет дана од дана објављивања. 

 

 

Обрадио 
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